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Hverdagen i en institution bærer præg af eﬀektivitet og kan føles mere som arbejdspladser end som hjem, mener
Institut for menneskerettigheder. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix)

DEBAT: Livet på institution er særlig isoleret under coronakrisen og
er endnu en grund til, at mennesker med handicap ikke bør bo på
institution, skriver jurist ved Institut for Menneskerettigheder.
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Når jeg skriver "institution", så tænker du måske straks på steder som
daginstitutioner, hospitaler eller fængsler.
Steder, hvor mennesker opholder sig midlertidigt af den ene eller anden
grund. Men i Danmark har vi en stor gruppe af borgere, som ikke kun
opholder sig midlertidigt på en institution. For dem er institutionen deres
hjem.
Jeg tænker her på gruppen af borgere med alvorlige handicap. Jeg tænker
på børn, unge, voksne og ældre mennesker, som på grund af handicap er
tvunget til at bo på institution.
Det er nemlig stadig sådan i Danmark, at
hvis du har et massivt behov for støtte, kan
du ikke selv bestemme, hvordan du vil bo,
eller hvem du vil bo sammen med.

CITAT

“ Havde vi som

samfund afskaﬀet
institutionaliseringen af
personer med
handicap, havde
coronakrisen været en
langt mindre ensom og
risikofyldt periode for
personer med
handicap.

MEST LÆSTE ARTIKLER
1. Kronik: Rammer coronavirussen især
indvandrere og fattige?
2. Velfærdslov og ny budgetlov må vente:
Regeringen udskyder 39 lovforslag
3. Venstre kræver halv milliard til hjælpepakker til
udsatte og ældre
4. Socialrådgivere: Coronakrisen viser, hvor
systemet svigter socialt udsatte

Institution føles som en arbejdsplads
Vi kalder ganske vist ikke længere disse
boformer for institutioner. Vi kalder dem
botilbud, plejehjem, opholdssteder og den
slags. Men det er institutioner.
Vi har ikke præcise data for, hvor mange
mennesker der er permanent
institutionaliseret i Danmark, men der er
formentlig tale om knap 75.000 børn,
voksne og ældre
Jeg kalder alle disse steder institutioner,
fordi de er kendetegnet ved, at beboerne
bor der på grund af et behov for hjælp og
støtte i hverdagen.

TEMA: CORONAVIRUS

De har ikke valgt dem, som de bor sammen
med. Det er blot andre mennesker med
behov for lignende hjælp og støtte i
hverdagen.

Socialpædagogerne
advarer mod
lempelser af
besøgsrestriktionerne
på botilbud
30. april 2020

Hverdagen i en institution er i høj grad
tilrettelagt af hensyn til den eﬀektive
afvikling af støtte og hjælp fremfor et
fokus på den enkeltes ønsker. Institutioner
kan derfor føles mere som arbejdspladser
end som de hjem, som de også er.

Institut for
Menneskerettigheder:
Det
institutionaliserede
liv forværrer krisen
for mennesker med
handicap
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Du er i praksis i vidt omfang henvist til at
bosætte dig på en institution.

—
Nikolaj Nielsen
Jurist og teamleder, Institut for
Menneskerettigheder
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Institutionerne er desuden ofte adskilt fra
det øvrige samfund og bidrager derfor til at
isolere beboerne fra omverdenen.

EL: Ansvarlig

Mennesker på institution er isolerede
Mennesker med alvorlige handicap vil altid blive ramt hårdt af en pandemi,
blandt andet fordi handicap kan indebære fysisk eller psykisk sårbarhed,
men institutionaliseringen er i sig selv en forværrende faktor.
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De mennesker med alvorlige handicap, som er henvist til at bo på en
institution, er simpelthen mere isolerede og udsat for en større
smitterisiko, alene fordi de er institutionaliserede.
Under krisen har vi set eksempler på, at institutionaliseringen også har
haft den eﬀekt, at beboere er blevet nægtet at komme hjem til deres
botilbud, når de har været på besøg hos pårørende.
Det er vidst heldigvis blevet stoppet, for vi kan ikke nægte mennesker at
vende tilbage til deres hjem. Selvom det på den anden side øger
smitterisikoen for de andre, der bor der.
Næste artikel

Debat: De svageste skal
ikke betale regningen for
coronaen
Afskaf institutionaliseringen
Folketinget har under epidemien strammet reglerne for besøg på
institutionerne for at mindske smitten.
Det betyder, at børn er afskåret fra samvær med deres forældre, og ældre
mennesker er blevet helt isoleret fra social kontakt bortset fra den kontakt,
som de har med personalet.
Det er desværre sådan, at det må være, så længe mennesker er
institutionaliseret, for her kan smitte hurtig sprede sig.
Havde vi som samfund afskaﬀet institutionaliseringen af personer med
handicap, havde coronakrisen været en langt mindre ensom og risikofyldt
periode for personer med handicap.
Jeg håber, at vi på den anden side af denne krise kan bruge disse dyrt
købte erfaringer til én gang for alle at få afskaﬀet institutionaliseringen af
mennesker med handicap, så de kan blive en del af vores samfund.
Coronavirus »

Handicap »

Institut for Menneskerettigheder »
debat@altinget.dk
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Socialpædagogerne
advarer mod lempelser af
besøgsrestriktionerne på
botilbud
CORONA: De nuværende retningslinjer giver allerede
mulighed for at bekæmpe ensomhed, vurderer
Socialpædagogernes formand, der frygter
smitteudbrud, når besøgsrestriktioner på botilbud
fremover skal lempes.

Institut for
Menneskerettigheder: Det
institutionaliserede liv
forværrer krisen for
mennesker med handicap
DEBAT: Livet på institution er særlig isoleret under
coronakrisen og er endnu en grund til, at mennesker
med handicap ikke bør bo på institution, skriver
jurist ved Institut for Menneskerettigheder.

EL: Ansvarlig genåbning
kræver test, værnemidler
og eftertanke
KRONIK: Vi skal være langt bedre forberedt på den
næste pandemi. Forsyningssikkerhed af værnemidler
og medicin og en styrkelse af velfærdssamfundet vil
ruste os, skriver EL-ordførere.

Frederiksen lover
langsigtet plan for
genåbning
ÅBNINGSPLAN: Statsminister Mette Frederiksen (S)
siger i Folketingssalen onsdag, at regeringen vil
fremlægge en langsigtet plan, hvor man også kan se,
hvilken rækkefølge brancher og institutioner vil åbne
i. Aftalen skal indgås med Folketingets partier.

BKF: Politisk kriseindsats
for udsatte børn har
forkert fokus
DEBAT: Politikerne har for meget fokus på de frivillige
organisationer i deres nye aftale om sårbare børn.
Men de glemmer medarbejderne i kommunerne, der
sørger for de konkrete løsninger for det enkelte barn,
skriver Børne- og Kulturcheﬀoreningen.

Debat: De svageste skal
ikke betale regningen for
coronaen
DEBAT: Socialområdet kommer til at bløde endnu
mere, hvis civilsamfundet knækker under cornakrisen.
Derfor skal Christiansborg hjælpe de sociale
organisationer gennem krisen, men det kræver
økonomisk støtte, skriver en række debattører.

DH og BL: Gør almene
boliger ældre- og
handicapvenlige ved
økonomisk genstart
DEBAT: Genstart af økonomien efter coronakrisen er en
mulighed for at gøre flere almene boliger ældre- og
handicapvenlige, skriver Danske
Handicaporganisationers formand og BL's direktør.

FSD: Krisen kaster kommunerne ud i nye
arbejdsgange
DEBAT: Under krisen har vi fået positive erfaringer og viden, men vi har også set forhold, som vi skal blive
bedre til, skriver social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefernes formand, Helle Linnet.

KL: Grov beskyldning fra Autisme-foreningen har ikke
hold i virkeligheden
REPLIK: Autismeforeningen retter 23. april grundløs kritik af kommunerne for ligefrem at skulle spekulere i
at spare penge på baggrund af coronakrisen. Dermed tegner de et forvrænget billede af kommunernes
kamp for borgerne, skriver Thomas Adelskov (S).

Kommuner brugte over en milliard mindre på
velfærd i 2019 end aftalt
REGNSKABER: De kommunale regnskaber for 2019 viser, at kommunerne endnu en gang har brugt et
milliardbeløb mindre på velfærd, end de måtte. Til gengæld er der brugt mere end aftalt på byggeri og
renovering.

Dagens overblik: Folketinget afsætter 215 millioner til
socialt udsatte
NYHEDSOVERBLIK: Et enigt Folketing sætter 215 millioner kroner af til udsatte og sårbare grupper. Antallet
af underretninger falder, og Donald Trump lufter alternative tanker om coronabehandling. Få overblik over
dagens nyheder her.

Folketinget på vej mod genåbning
AFTALE: Folketinget er godt på vej mod normale arbejdsgange, efter at partierne er blevet enige om plan
for, hvordan Folketinget kan genoptage arbejdet i udvalgene.

Venstre kræver halv milliard til hjælpepakker til
udsatte og ældre
CORONAHJÆLP: Regeringen vil bruge 340 millioner kroner på at hjælpe særligt sårbare grupper. Partier
kræver flere penge på bordet forud for forhandlinger, som fortsætter fredag eftermiddag.

Antallet af førtidspensionister stiger for første gang
siden rød strammerreform
KURVEKNÆK: Antallet af førtidspensionister stiger nu for første gang siden reformen i 2012. Det bør give
stof til politisk eftertanke, mener ekspert.

Vibe Klarups coronadagbog: "Dilemmaet ligger i,
hvordan vi bliver ved med at passe på de sårbare
grupper og samtidig åbner for kontakten til dem"
JOURNAL: Vibe Klarup er som formand for Rådet for Socialt Udsatte helt tæt på coronavirussens
indflydelse på livet for landets socialt udsatte. Læs hendes dagbog om socialområdets bekymringer og
løsninger på coronakrisen hver dag på Altinget Social.

Ældre og socialt udsatte får hver deres hjælpepakke:
Regeringen splitter forhandlinger op
SÅRBARE GRUPPER: Forhandlinger om hjælpepakke til ældre og socialt udsatte splittes nu op i to
ministerier. Regeringen møder hård kritik, fordi forhandlinger om støtte til ældre har stået stille. Venstre
efterlyser retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen om genåbning af plejehjem.

Socialrådgivere: Coronakrisen viser, hvor systemet
svigter socialt udsatte
DEBAT: Coronakrisen bør blive startskud til, at vi gør noget ved de indgroede skavanker, der er i vores
sociale og sundhedsmæssige system, skriver Dansk Socialrådgiverforenings formand.

Landsforeningen Autisme: Kommuner afskærer
socialt udsatte fra dagtilbud
DEBAT: Kommuner afskærer uretmæssigt mennesker med autisme fra deres dagtilbud. Det har alvorlige
konsekvenser for deres helbred, skriver formand i Landsforeningen Autisme.

Handicapbranchen Danmark: Skån BPA-området for
yderligere nedskæringer efter coronakrisen
DEBAT: BPA-området er en succeshistorie i krisetid, men regningen for coronakrisen bør ikke placeres på
det allerede økonomisk trængte område, skriver Handicapbranchen Danmarks formand.

Partier efterlyser national strategi mod ensomhed i ly
af coronakrisen
FORHANDLINGER: Ensomhed blandt ældre og udsatte er blevet forstærket under coronakrisen. Og derfor
foreslår V, DF og Enhedslisten en national ensomhedsstrategi, der skal bidrage til at modvirke nogle af
konsekvenserne ved isolationen.

Genbrugsbutikkerne styrtbløder: Hjælpepakker
virker ikke
KRISE: Ngo'ernes genbrugsbutikker taber millioner på grund af corona. En stribe foreninger lobbyer intenst
for at få hjælp fra Christiansborg, så man undgår besparelser og fyringsrunder.

Dansk Blindesamfund ringer til 7.000 medlemmer:
“De skal vide, vi er der for dem”
DINGELING: Da Mette Frederiksen 11. marts lukkede Danmark ned, besluttede Dansk Blindesamfund at
ringe til samtlige 7.000 medlemmer for at høre, hvad organisationen kunne gøre for dem. "De her samtaler
er så værdifulde, at det er svært at sætte ord på," fortæller en regionskonsulent. Her er Dansk
Blindesamfunds lavpraktiske håndtering af coronakrisen.

Kronik: Rammer coronavirussen især indvandrere og
fattige?
KRONIK: Coronavirussen var i begyndelsen forbeholdt den veluddannede og globaliserede klasse. Nu ser
det ud til at være lige omvendt, men vi mangler at få det dokumenteret, skriver Knud Aarup og Halima El
Abassi.

Ngo: Der er behov for hjælpepakker til samfundets
allermest udsatte
DEBAT: Livet under en karantæne er en udfordring for os alle, men for mennesker med traumer og psykiske
lidelser kan det være ubærligt. Det kræver ressourcer at hjælpe samfundets svageste, og derfor er der
behov for sociale hjælpepakker, skriver Flora Ghosh.

Se flere artikler »
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